
4. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUȚII PENTRU O ȘCOALĂ 

A DIVERSITĂȚII 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 

"Educația incluzivă - dimensiuni, provocări, soluții pentru o școală a 

diversității"- acreditat prin O.M.E.N. 3161/13.02.2019, categoria 2 

Public ţintă vizat: 

Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar (mediatori școlari, 

bibliotecari, documentariști) și personal cu funcții de conducere, de 

îndrumare și control din învățământul preuniversitar 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Programul de formare continuă "Educația incluzivă - dimensiuni, 

provocări, soluții pentru o școală a diversității"  vizează îmbunătățirea 

competențelor cadrelor didactice din județul Argeș în vederea susținerii 

preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate;  aparținând 

grupurilor vulnerabile sau identificați cu cerințe educaționale speciale, prin 

operațiuni integrate, pentru reducerea abandonului școlar și a riscului de 

părăsire timpurie a școlii. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
62 ore/ 15 credite profesionale transferabile (63% online meeting + 

37% online) 

Locul de desfășurare Online 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

• CG1.Competenţe metodologice în vederea aplicării conceptelor și 

teoriilor privind educația incluzivă; 

• CG2.Competențe psihosociale în educația incluzivă; 

• CG3.Competențe transversale. 

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul I. Dimensiuni actuale în educația incluzivă - 15 ore; 

• Modul II. Provocări, sugestii în incluziunea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale - 15 ore; 

• Modul III. Cultura organizațională cu focalizare pe dimensiunea 

interculturală - 15 ore; 

• Modul IV. Managementul diversitații -15 ore;  

Evaluare finală - 2 ore. 

Calendarul programului: 

• Semestrul I - 2 sesiuni de formare; 

• Semestrul al II-lea - 2sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 

Evaluare formativă curentă 

Evaluare finală: portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi 

(nume și prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator):   

Conf.univ. dr.  Maria Pescaru, Universitatea din Pitești 

Prof. Corina Postelnicescu, director Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Maria Magdalena Anghel, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Ana Badea, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Floarea Bârlogeanu, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Mihaela Crivac, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Daniela Răduț, Colegiul Economic "Maria Teiuleanu", Pitești 

Prof. Minerva Rizea, Școala Gimnazială "Virgil Calotescu", Bascov 

Prof. Mihai Zaharia - formator asociat 



• Prof. Florina Costinescu,  grad didactic I, Școala Gimnazială "Carol I", 

Curtea de Argeș  

Victoria Bădescu - consilier juridic AJPIS 

Coordonatorul 

programului 

Anghel Maria- Magdalena, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 4 (grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2021 - 2022 

Costul programului/al 

activităţii 

25000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4.03 lei 

 


